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GEHOORZAAMHEIDSTRAINING
EN

PUPPY-TRAINING

Voor elke hond ongeacht ras of leeftijd.

NU OOK INZANDVOORT

Georganiseerd door Hondenkapsalon ELLEN CATS
Gediplomeerd Hondeninstruktrice

op het parkeerterrein van het Ir. Friedhoffplein
te Zandvoort op zondagmorgen

Inschrijvingen voor deze cursussen:
Telefoon voor de hondentraining

023 5713368

Overige informatie bij:

Hondenkapsalon ELLEN CATS
Achterweg 1 - 2042 LH Zandvoort

Telefoon: 023 5730068

ai ©

PARELS EN BIJOUX

Verkrijgbaar bij

juweliers en
speciaalzaken

MAJORICA Parels met 10jaar garantie.

IMPORTEUR:

Verenigde Heusch Industrieën bv
Emrikweg 29, 2031 BT Haarlem
tel. 023 5325084, fax 023 5342373

DE RACKETSPECIALIST!

DietrichSport
HALTESTRAAT 35 ZANDVOORT

M Z.H.C. LEDEN

HOCKEY - 10% KORTING

TENNIS -

SQUASH -

BADMINTON SPECIALIST
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CLUBBLAD VAN DE ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB
Verschijnt wekelijks van augustus tot juni ;-,, •:;;,,:.
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Adres Clubhuis: Duimjesveldweg 1. ^Sportpark Duintjesveld,t Zandvoort -tel 023i5?d,5767

Post Adres : Zandvoortse hockey club - Postbus 455. -,2040 AL.- Zandvoort ,. ,, r , ..««

RABOBANK
POSTBANK

Voorzitter .'

J. Krcugèr
"

Vice Voorzitter

H. van Gameren

£< Ie Secretaris

rek.nr. 326349650 t.n.v. Penningmeesteiv.Z.H.C. ., .
.

, .

rek.nr. 336760 t.n.v. Penningmeester Z.H.C.

'

van Lennepwëg 65/29
f

;

"2Ö4fLC'ZandVoort

Dr.J.G. Mezgerstraat 56 2042 I IC Zandvoort

Flemingstraat 152 2041VM Zandvoort

Prinsesscweg 30 rd 2042 NH Zandvoort

A. van Schie

2e Secretaris

M;y'an 'der Meulcn

Penningmeester

F. Goczinne

P.R. Functionaris

J. Verhoef

T.C. Senioren

Alg Leiding Senioren ;
.,,••--•'

&.-tfc..»

II. van Gameren Dr.J.G. Mezgerstraat 56 2042 HC Zandvoort

Alg Leiding Jeugd

M. Teurlings Lorentzstraat 353

Redacteur

M.C. Meyer Gerkestraat 48 rd

M. Kleijhorst Flemingstraat^^

tel: 023-5730012

tel: 023-5716815

lel: 023-5719028

tel: 023-5719500

fJ.Van Campenstraat 55 : a 21 01 VK Heemstede '
•

•
:
tel: 023-5293062

C.v.d Lindestraat 22 ; ... 2042 CB Zandvoort • , s
.teh,p23-57l4087

Vacant

2041 RN Zandvoort

2042 EVV
;
.Zandvport

2041 VHZandvoört

Wcdslriidsecretariatep ,. ...

.

Senioren

II, Kleijhorst.

junioren A-B-C

• J. Goezinne

D-E-F

H. Fens

Flemingstraat ,1

2

van Lennepwcg 65/1

Hogcweg 54/10

2041 VII Zandvoort

2041 LC Zandvoort

2042 GJ.Zandvoort'-

Trimhockev

H. van Gameren Dr.J.G. Mezgerstraat 5.6, . 2042 HC Zandvoort

Golf

Voorzitter

J. Berendscn

Secretaris

A.M. Bijlsma

Frans Zwaanstraat 86

Patrijzenstraat 22

2042 CE Zandvoort

2042 CN Zandvoort

tel: 023-5716815

tel: 023-5730276

tel: 023-5715303

tel:Ö23-5717344

tel: 023-5717344

tel: 023-5731239

tel: 023-5718694

tel: 023-5716815

lel: 023-5718017

tel: 023-5718611
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Dit is alweer de laatste Garnacl van dit seizoen. Wij willen bierbij iedereen

hartelijk danken voor het insturen van de copy, voor het helpen bij het in elkaar

zetten en voor de bezorging.

Hopelijk mogen we volgend seizoen weer op jullie rekenen. Voor iedereen een

prettige vakantie met heel veel mooi weer en tot augustus.

Redactie: Mare en Marijke

P.S. Als je een wijk van de garnael wilt lopen bel dan even 5717344. Stcphan

verhoef in de Zuid gaat verhuizen, dus wie wil deze wijk doen?

Uitslagen Wedstrijddag: 4 mei 1997 I

H/D Wedstrijd Uitslag

Heren 1 Xenios 1 - Zandvoort 1 7-1

Veteranen A Zandvoort A - Kraaien A 4-2'

Dames 1 Zandvoort 1 - Terriërs 1 0-2

van

Ja van de meester zelf, dus maak hem niet kwaad want dan gaat de zweep erover.

Er zijn n.1. nog een aantal mensen die nog een rekening hebben open staan ener ;zijn er

ook die nog schuld hebben bij laten we zeggen de kassa.

Deze mensen worden verzocht deze schulden zo snel mogelijk te voldoen! !

!

In de vakantie wordt er waarschijnlijk nog wat door getraind. Er kan dan niets •

opgeschreven worden, dus contant betalen ! ! !

!
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uitsluitend volgens afspraak

('s maandags gesloten)

Schoolplein 4 - Zandvoorl

Tel.: 023 5715880

HERMAN HARMS

Grote Krocht 22 - Zandvoort

e//\\o

^E^

Dea)er:yan Zandvoort

,

en omstreken

B. van Alphenstraat 1 02 / van Lennepweg 1 04

2041 KP Zandvoort, tel. 023 5714565

Versteëge's IJzerhandel
anno 1893 ,•'•' ; -> -"

Dealer Trimetal verf.

merken zoals o.a. Histor en Ffexa'y .

kunnen vooru gemaakt worden met de
verfmengmachine.

Natuurlijk kunt bij ons ook terecht

voor al uw:

* IJzerwaren
* Gereedschappen
* Tuingereedschap
* Elektrische artikelen

* Verhuur van gereedschap
* Aan- en afvoermateriaal

'
. * Siotorv en sleuiëlseryicc

Pakvetdsfraat 19

Telefoon: 5712554

--• -
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De U1TSLOVER van het jaar.

Elk jaar., tijdens de Algemene ledenvergadering, besteed ons bestuur aandacht aan die

leden van onze vereniging die in het achterliggende jaar extra veel gedaan hebben voor

onze vereniging. Dit zijn onze zogenaamde uitslovers. Zij krijgen dan een flesje wijn!

Omdat niet iedere uitslover de algemene Ledenvergadering bezoekt hebben wij naai" een

alternatief gezocht om op een goede wijze, de waardering voor al die udtslovers
;
die onze

club tot een levendige club maken, te laten blijken. Wij hebben besloten dat cais.bestuur

een uitslqversavond gaat organiseren.

Ditjaar.-vond voor het eerst , op 26 april, de uitjloversavünd plaat;;. Wij kondoü hier ,.,

natuurlijk niet de een of andere commissie voor inschakelen. Immers-het moest opk.hun,

^feest worden. Dus hebben we zelf achter de bar gestaan, zelfvoor de versiering en de

verlichting (met dank aan Stefan en Niekj en de muziek gezorgd en zelf de inkopen,

gedaan. Voor de ingewijden: wij haalden een marge van 75%. Tussen de 40 en 50

uitslovers met partners waren die avond aanwezig.

Hoogtepunt van de avond was de

HET JAAR, Hiertoe hebben wij

aantal leden genomineerd en een

ker beschikbaar gesteld.

De aanwezige uitlovers hebben de

uitslover gekozen.

M verkiezing van de UITSLOVER VAN
een

wisselbe

grootste

Met glans is deze ere titel dit jaar gegaan naar niemand

minder dan ....NOP BEYNES !! !, u weet wel die van .... mmm
'V

Een ander hoogtepunt was het concert van Bertüs. WËÊIÊÊÊÊ^ÊÈÊÊÊÊL
Geschaard rond de piano hebben wij Weense liederen

;

nrobcren te zingen. Het feest eindigde laat, iiêé vtoeg. - v •-• <
. -...,.

Gezien de fantastische reacties van de aanwezigen zijn wij er als bestuur bijzonder goed

in geslaagd om onze uitslovers, de mensen waar onze vereniging op drijft en dienvoor een

bloeiende club zo vreselijk belangrijk zijn, een inspirerende avond te geven.

Wij vonden het leuk om te doen. Het heeft ons ook geïnspireerd. Het wordt zeker .

vervolgd!

Namens het bestuur,

Jan Kreuger.
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Wat een " uitslover" !

Een paar weken geleden had het bestuur van ZHC een brief gestuurd naar mensen die

echt iets extra Voor de hockeyclub doen en daarbij werden ze uitgenodigd óm naar de
"

Uitslovèrsavond" té komen. Zo ook ondergetekende had zb'n brief ontvangen voor deze

uitslovèrsavond voor een' " uitlover"

.

'
'

" ;
'

Een' zeer góéde gedachte van hel bestuur om op deze wijze kenbaar
1

te maken van de
waardering voor de wefkzaafnhedéh voor de club in welke 'vorm dan ook. Deze keer

zouden wij door het bestuur zelf worden verwend op
;

een gezellige avond, llceltêüke

gedachte om het eens op een andere manier te doen dan tot nog toe.

Ook andere " uitlóvcrs" vonden dit een heel göèd idee en een leuke geste van het'bestuurYl

en daarom werd er ook' massaal op gereageerd. Door mede uitslovers werd ik er tóe

overgehaald om ook te komen, met dat ik niet wilde, maar gewoon om het feit dat ik die

avond tot 01 .00 uur moest werken en pas op z'n vroegst om 1 .30 uur er te kunnen zijn,

sprak mij niet zo aan. Maai- met kreten van, er komen zat mensen, en het is erg gezellig en
wij zijn er toch nog werdenwe overgehaald om toeh te komen.
Oke, ik kom inderdaad,om 01 .30 uur aan en wordt bij de deur' welkom geheten door
enkele voor deze gelegenheid leuk geklede bestuursleden, waarna ik naar de bar wordt
verwezen óm nog een drankje te mogen gaan drinken. Door mede aanwezige " uitslovers"

Wordt me verteld dat het tot nog toe een erg gezellige avond is en gezien het aantal

aanwezige die er nog zijn blijkt dat wel.

Door een aantal uitlovers word ik uitgenodigd om naai" de bar te gaan om nog een drankje
te gaan drinken. Op zich een goed idee na 1 uur werken en het is toch leuker dan in je
eentje thuis te komen en in je eentje nog een drankje te nemen omdat de rest al slaapt,

nietwaar. We begeven ons naar de bar om dit drankje te gaan bestellen en daar

aangekomen word ik hartelijk welkom geheten dor de barbezerting en gevraagd naar wat
ik wil drinken. Naar mijn smaak kenbaar gemaakt te hebben wordt de tap opengetrokken
en wat komt daar uit NIETS MEER, GESLOTEN, krijg niets mee. '

Gedesillusioneerd stond ik na 1 minuut weer buiten en ben naaf huis gegaan om als nog 71
een drankje te drinken.

^,< ...
,

Bedankt voor deze geste om icts'té komen drinken op deze speciale avond voor '

uitslovers.

Bedankt
: Bar (re) bestuursuitslovers"

De taxislover

p.s. naam, adres, woonplaats bekend bij de redactie
'

:
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Op INTERNET stond het volgende.

Beste ZHC-(st)ers:

:..:;i :

•Jfii
r.J

'•
.

i
':,'*€)

Sinds een jaar heeft onze Hockeyciijbeen internet adres:

http://wwvy.(lataplace.nl/ïhc. Je yindt er de uitslagen (senioren),, het

^^^JQS^^D^^f^n^^e^J9^^ii^^^ej
;
info over ons Paastoemooien

hockeyljnks naar andere websites.. Dei website wordt gesponsord door Dataplace

b.v., een Internet bedrijfinW^^^^^^4^k^^^^S^M nissen,,

de inmiddels ruim vertegenwoordigde webmasters van de hockeyclubs. Nou
kwam er kort geleden weer een e-mail bericht binnen die aai} "zhc@dataplace.nr

Iwas gericht, ook aan jullie dus . . .

i-
".'-'

I thought I would send you a copy of a report 1 sent to Short Corner, tlie hockey
news at http://www.fieldliockey.com/" on the Internet. The article is on the

bootom of the reports for 1 April. Thanks once again for a fantastic weekend, we
look forward to seeing you all again next

year.Cheers. Peter -•- •• .1

;

•
•

ZANDVOORTEASTERHOCKEY FESTIVAL

Winchester Hockey Club teams completed a unique doublé at the Zandvoort

Easter Hockey Festival. For the fust time in the 29 years that the

tournament has been held, the same club won both the mens and ladies

tournaments. The Winchester Men reached the final after winning their

league with 6 wins and a draw. In the final against the host club

Zandvoort, they went 1-0 up with a penalty stroke from James Wakely,

The home side fought back tó equal me score with five minutës

^ remaining. Winchester however dominated the closing minutes of the game
' with Wakely claiming a second goal to secure.the victóry. A first för

Winchester in the seven years that they have tpured to Zandvoort.

In the Ladies Tournament, Winchester came through the (juali^ihg rounds

with 4 straight wins. A semi-fmal victory by 2-0 set them up for Öiev
:

final, also against the host club Zandvoort. An end to end game
enthralled the crowd with vociforous support for the Winchester side

coming from the other English Clubs at the Tournament, UMIST^ University

of East Anglia, Chcster University and Saffron Waldon. The Winchester
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defcnce resistecl some strong Dulch attacks and victory was sealed when

Claire Coomer netted the winner for Ihe Winchester side.

Presenting each team with their superb "De Schelpenkar" trophies, Nop

Beijnes on behalfof the organising comnnttee congratulated the

Winchester sides on completing tliis unique doublé! For all who may be

considërhïg art Easter Tour to Holland next year, the Zandvoort

International Tournament with teams from Holland, Belghim, Germany

and Erigland participating is highly retommended.

Internet: http://www.dataplace.nl/zhc .

.

E-mail: zhc@dataplacc.nl ,.

Op de Uitslovcrs avond kreeg ik van Bertus een foto in mijn handen gedrukt. Of ik deze

konbewaren in hel archief.

Maar deze foto is zo leuk dal ik hem heb gescand zodat ik deze toch ook aan jullie kan. ..

]aten zien. ( nu maar hopen dat deze foto goed uit de copier koml).

Deze foto is uit 1 946. De onderhoudscommissie had heel goed zijn werk gedaan ! !

!

WÊË 'mÊÊÈÈÈM

Bertus in sportief outfit

staat voor het goal.

(

./wwMawaam&a"-?<f:' ::-'
::
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even een kroketje halen bij

AUTOMATIEK-SNACKBAR

s

i Sportspecialist

KERKSTRAAT 16
2042 JE ZANDVOORT
TEL: 023 571 8655

ZONDAGS GEOPEND
VAN 1 TOT 6 UUR

voor o.s.:

Oxbow
Nike

Fteeboh

Adidas

O'Neill

Diadora

Australian

Converse
Lotto

Champion
Cruyff

Umbrê

400 SOORTEN
VELD-, ZAAL- EN RUNNING SCHOENEN

ZHC LEDEN 10 % KORTING

HANS CfcAESSEN

KLEINE KROCHT 2a
2042 JN ZANDVOORT

TEL: 023 5731088

o/
/o



Brood van bakker

BALK seoört

altijd goed!

Hogeweg 28 Zandvoort Te!. 571 29 89

' T

Aan- én verkoop
onroerend goed

Hypotheken

Taxaties

Verzekeringen

Verhuur
.

beheer en advies

Ons kantoor is geopend.
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot i 8.00 uur
en op zaterdag van ïo.oo tot 14.00 uur.

hoge weg 56a / 2042 gj zandvoort / holland
TFI 023 JV71 PQAd ^FAX-OP-I SVtT^qr,

•'

CMB
CCOü NTANTS

Overveen

Amsterdam
Amstelveen

Alkmaar; •

Capeile a/d IJsse!

Den Haaa

Telefoon 023 5271444

Tothe poistIL
VAN IDEE tOT:UiTVOEHINÖ j!

Professionals in:

Reclamebeletteringen

Lichtreclame (neon)

Ontwerpen (logo's)

Drukwerk

Stickers

Zetwerk -DTP

Full colour uitdraaiservice

Copy-service

Textiel bedrukking .

I Kleine Krocht 2

! 2042 JN Zondvoorl

[Telefoon,: 023 572021

2

(Fox : 023 571 6460
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Nieuw Adres:

Dhr. Muller

von Brückenfocklaan 10 a

2102 XC Heemstede

tel: 023 5290296

ft- TOERNOOI 25§n2Sm§É
Op 25 en 26 mei wordt weer het twee daags A - toernooi gespeeld op onze eigen velden.

Het begint eigenlijk al op vrijdag 24 mei met een welkoms feest.

Op zaterdag beginnen de wedstrijden om ongeveer 1 1 .00 uur

Voor de bardiensten zullen nog wat ouders en andere leden worden gebeld, wij

hopen dat u wat tijd wilt vrij maken en ons en uw eigen kinderen op deze manier

wilt helpen.
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Ineke de Graaf Automatiserin:

OKI
GROlï

I

HEWLETT
PACKARD

CASTRICUMMERWERF 90 TELEFOON 0251 659100
1901 RT CASTRICUM TELEFAX 0251 653710

DE HELPENDE HAND OM UW AUTOMATISERING OPTIMAAL TE REALISEREN

Wilhelminastraat 56
postbus 146

2000AC haarlem
telefoon 023 531 47 55

Voor:

Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

Hypotheekbemiddeling



Koffiebranderij "De Amstel" b.v.

van ouds "de Baarsjes'

Steun Uw club: Drink vers gebrande koffie!

Indien U als lid van Z.H.C, bij "De Amstel" Uw koflie besteld,

stellen wij 10% van het bedrag beschikbaar voor de clubkast

Zo drinkt U dus niet alleen vers gebrande koffie maar steunt

U ook Uw hockey clubl

Zaak:

Koffiebranderij "De Amstel"

Schipholweg 919

2143 CE Boesingheliede

tel: 023-5551462

Corsa.

Zlvanlentopel
zandvoert
Kam, Onnesstraat 15,

2041 CBZandvoort

Tel. 023 5715346

OOK BIJ
ONS

WERKT
TEAMWORK
HET BEST.

PARTNERS IN PROJECTEN
Aannemingsbedrijf J.G. Nelis bv.

Waarderweg A5, Postbus 802, 2003 RV Haarlem.

Telefoon 023 - 5 1 8 71 00. Telefax 023 - 53 1 73 6E

CLUB MARIT

Nr.9

'Strandpaviljoen 9 - Zandveört

Telefoon: 023-5718888 ,

/


